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Σχολές 1ου Πεδίου 
 
127 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
129 - Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ06 
131 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
133 - Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ05 
135 -Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
137 -Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ07 
ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β Θεµατική Ενότητα 
Κλάδος 2007 % 2009 % 

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1:11  9,1 1:17  5,9 

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1:11  9,1 1:17  5,9 

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1:5 20,0 1:10 10,0 
 
182 -Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας  
139 -Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ34 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων 
στη Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:77 
183 -Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ40 
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186 -Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης 
(Κοµοτηνή) 
Στο site του τµήµατος αναφέρεται:  
Το Τµήµα σύµφωνα µε το Ιδρυτικό του ∆ιάταγµα (90/2000) , έχει ως κύρια 
αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, µε τη διδασκαλία και την έρευνα 
της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού των λαών των 
Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση 
επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, 
την λογοτεχνία και τον πολιτισµό των λαών των προαναφεροµένων χωρών, όπως 
Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται ως 
στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρµενία, Ρουµανία, Βουλγαρία, 
Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες ή ως εµπειρογνώµονες ή ως σύµβουλοι διπλωµατικών αποστολών στις 
προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήµονες σε ερευνητικά ιδρύµατα ή ως 
µεταφραστές κειµένων». 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν στο δηµόσιο και στον 
ιδιωτικό τοµέα και σε διεθνείς οργανισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
Εξωτερικό.  
Ειδικότερα µπορούν να απασχοληθούν: 

Σε δηµόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύµβουλοι και 
εµπειρογνώµονες. 

Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 
της Εγγύς Ανατολής. 

Στο ∆ιπλωµατικό Σώµα ως µορφωτικοί και εµπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, 
εµπειρογνώµονες. 

Σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε µη 
Κυβερνητικούς Οργανισµούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης των 
Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική. 

Σε ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητάς 
τους. Συγκεκριµένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες 
και τον πολιτισµό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και 
νεοπροσφύγων. 
 

101 -Θεολογίας Αθήνας  
103 -Θεολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων ) 
107 -Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσαλονίκης 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ01 (Θεολόγων ) 
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118 -Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας  
122 -Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
Τα τµήµατα δεν εκπαιδεύουν ψυχολόγους, αφού δεν δίνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ψυχολόγου. 
120 -Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 
138 -Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυµνο) 
102 -Φιλοσοφίας Πάτρας 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
109 -Φιλολογίας Αθήνας  
111 -Φιλολογίας Θεσσαλονίκης  
113 -Φιλολογίας Ιωαννίνων  
115 -Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
175 -Φιλολογίας Πάτρας  
189 -Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαµάτα) 
106 -Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
104 -Ιστορίας Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Πελοποννήσου 
(Καλαµάτα)  
177 -Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)  
145 -Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα)  
110 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας  
112 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης  
114 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων  
116 -Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
108 -Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02 (Φιλολόγων) 
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ΠΕ02 
 

Κοδ Τµήµα 
Βάση 
2010 

109 Φιλολογίας Αθήνας 17795 

171 Φιλοσοφ. Παιδ. και Ψυχολ. (Προγ. Ψυχολ.) Αθήνας 17769 

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 17594 

110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας 16953 

175 Φιλολογίας Πάτρας 16676 

118 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Αθήνας 16618 

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 16537 

112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης 16404 

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 16354 

189 Φιλολογίας Πελοποννήσου (Καλαµάτα) 15956 

115 Φιλολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο) 15772 

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 15670 

122 Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ιωαννίνων 15513 

114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων 15215 

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 15143 

116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο) 14829 

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 14820 

138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Κρήτης (Ρέθυµνο) 14543 

104 
Ιστορίας Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών Πελοποννήσου 
(Καλαµάτα) 14525 

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κοµοτηνή) 14415 

145 Ιστορίας Ιονίου (Κέρκυρα) 14228 

 

ΠΕ02 
Οι συνολικές θέσεις εισακτέων ΠΕ02  στα Ελληνικά ΑΕΙ το 2010 ήταν :   4370 . 
Θέσεις στον ΑΣΕΠ 2008 για τον κλάδο ΠΕ02 : 480 [ ΦΕΚ 515/8-10-2008] 
Αναλογία θέσεων /συµµετεχόντων : 1 προς 32 
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Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

Φιλολογία–Φιλοσοφία 

Η φιλολογία-φιλοσοφία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούµενο επιστηµονικό κλάδο σπουδών. 

Οι γυναίκες αποτελούσαν 86% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Το εκπαιδευτικό επίπεδο και 

το οικογενειακό εισόδηµα των γονέων των φοιτητών είναι από τα χαµηλότερα σε σχέση µε τους 

υπόλοιπους επιστηµονικούς κλάδους, ενώ οι φοιτητές του κλάδου εκδηλώνουν ισχυρή προτίµηση 

για το Τµήµα σπουδών τους πριν από την είσοδο στο πανεπιστήµιο και παρουσιάζουν σχετικά 

µικρή καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Το ποσοστό 

αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι χαµηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. 

Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του κλάδου 

είναι σχετικά ικανοποιητικό, όµως το ποσοστό ανεργίας είναι πάνω από τον γενικό µέσο 
όρο, ενώ ένα πολύ µεγάλο ποσοστό αποφοίτων δεν έχει ακόµα αποκτήσει εµπειρία σηµαντικής 

απασχόλησης και δεν έχει εξασφαλίσει σταθερή απασχόληση. Εντυπωσιάζουν το πολύ υψηλό 

ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ως µισθωτών ή συµβασιούχων έργου στον ιδιωτικό τοµέα 

της οικονοµίας, οι πολύ χαµηλές αποδοχές τους, τα πολύ υψηλά ποσοστά µερικής 
απασχόλησης και τα πολύ χαµηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης και ικανοποίησης από 
την απασχόληση. Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη 

µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους 

απασχόλησης στα εκπαιδευτικά επαγγέλµατα και στον κλάδο της δηµόσιας και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 66% και 74% των αποφοίτων αντίστοιχα. Η ετεροαπασχόληση 

είναι µέτρια προς υψηλή. Ανέρχεται σε 17% του συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική 

κατανοµή) και σε 35% των µισθωτών και συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου 

εργασίας-σπουδών). 
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117  -Νοµικής Αθήνας  
119 -Νοµικής Θεσσαλονίκης  
121 -Νοµικής Θράκης (Κοµοτηνή) 
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ13 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν: α) Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
ασκώντας δικηγορία. Για να ασκήσει κανείς το επάγγελµα του δικηγόρου θα πρέπει να κάνει 
18άµηνη πρακτική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και να επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις στα 
Εφετεία. β) Ως δικαστικοί λειτουργοί. Για να µπει κανείς στον δικαστικό κλάδο θα πρέπει να 
δώσει τις σχετικές εξετάσεις στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης τρία χρόνια µετά τη λήψη της 
άδειας εξάσκησης της δικηγορίας. γ) Ως συµβολαιογράφοι, όπου θα πρέπει να λάβουν 
µέρος στις σχετικές εξετάσεις δύο χρόνια µετά την άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Ο 
υποψήφιος πρέπει να τελειώσει τη Νοµική και να δουλέψει για δύο χρόνια δικηγόρος ή 
δικαστικός λειτουργός. Οι θέσεις των συµβολαιογράφων είναι λίγες και το υπουργείο 
∆ικαιοσύνης κάθε χρόνο προκηρύσσει διαγωνισµό για την πλήρωση των θέσεων. δ) Ως 
υπάλληλοι στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα σε ειδική κατηγορία. ε) Στην εκπαίδευση 
(πολύ µικρός αριθµός νοµικών διορίζονται στη µέση εκπαίδευση ως ΠΕ13). Τα τελευταία 
χρόνια ωστόσο παρατηρείται µια αλµατωδώς αυξανόµενη υπερπροσφορά δικηγόρων που 
κατατάσσει τη χώρα µας στις πρώτες θέσεις παγκοσµίως ως προς την αναλογία τους µε τον 
πληθυσµό. Στην Ελλάδα οι δικηγόροι είναι περίπου 27.000 και αντιστοιχεί ένας σε κάθε 376 
Ελληνες. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (∆ΣΑ) από τους περίπου 
21.000 µάχιµους, µία παράσταση στα δικαστήρια πραγµατοποίησαν τον προηγούµενο 
χρόνο 10.350 δικηγόροι. Από είκοσι έως τριάντα παραστάσεις πραγµατοποίησαν 6.000 
δικηγόροι, ενώ περίπου 11.000 δικηγόροι δεν έχουν καµία παράσταση. Ενδεικτικό είναι ότι 
στις εξετάσεις για 34 θέσεις δικηγόρων στο ΙΚΑ συµµετείχαν περίπου 1.300 υποψήφιοι, από 
τους οποίους περισσότεροι από 100 διέθεταν µεταπτυχιακό ή άλλο πανεπιστηµιακό τίτλο. 
Μεγάλη είναι η ζήτηση για το ∆ικαστικό όπως και για το ∆ιπλωµατικό Σώµα. Συγκεκριµένα, 
στις εξετάσεις το 2009 για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών, τις 61 θέσεις 
διεκδίκησαν 344 απόφοιτοι νοµικών σχολών. 
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Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

Νοµική επιστήµη 

Η νοµική επιστήµη αποτελεί έναν επιστηµονικό κλάδο σπουδών όπου πλειοψηφούν οι γυναίκες. Οι 

τελευταίες αποτελούσαν 66% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Μεταξύ όλων των 

επιστηµονικών κλάδων σπουδών, η νοµική εµφανίζει το δεύτερο υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο 

γονέων των φοιτητών, την ισχυρότερη προτίµηση για το Τµήµα σπουδών πριν από την είσοδο στο 

πανεπιστήµιο και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών κατά την έναρξή τους. Οι 
φοιτητές του κλάδου ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές σπουδές µε σχετικά µεγάλη 
καθυστέρηση, ενώ πάνω από ένας στους δύο αποφοίτους πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές 

σπουδές. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. Πέντε έως επτά έτη 

µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων νοµικής είναι εξαιρετικά υψηλό 

και το ποσοστό ανεργίας ασήµαντο, ενώ πάνω από εννέα στους δέκα αποφοίτους του κλάδου 

έχουν αποκτήσει εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Η νοµική είναι ο επιστηµονικός κλάδος µε το 

υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούµενων αποφοίτων. Πάνω από επτά στους δέκα αποφοίτους 

νοµικής είναι αυτοαπασχολούµενοι, ενώ εννέα στις δέκα επιχειρήσεις των τελευταίων έχουν θετικές 

προοπτικές. Αλλά και οι απόφοιτοι που εργάζονται ως µισθωτοί απολαµβάνουν καλής ποιότητας 

απασχόληση. Τα ποσοστά σταθερής και πλήρους µισθωτής απασχόλησης είναι συντριπτικά, πάνω 

από τους µισούς µισθωτούς και συµβασιούχους έργου που απασχολούνται κυρίως σε έναν 

εργοδότη απολαµβάνουν πάρα πολύ υψηλές αποδοχές και πάνω από οκτώ στους δέκα δηλώνουν 

ότι η απασχόλησή τους τούς παρέχει  θετικές επαγγελµατικές προοπτικές. Ο βαθµός και η ποιότητα 

επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις 

ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπου δραστηριοποιούνται 

85,5% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000 κυρίως ως αυτοαπασχολούµενοι. Η 

ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά χαµηλή. Ανέρχεται σε 5,5% του συνόλου των 

απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 21% των µισθωτών και συµβασιούχων έργου 

(αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). Το πρώτο ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαµηλό, ενώ 

και το δεύτερο είναι αρκετά χαµηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. 

Σχόλιο: Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τα 
στοιχεία ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (∆ΣΑ) σχετικά µε την απασχόληση των 
∆ικηγώρων! Η αποψή µου είναι ότι η πραγµατική εικόνα είναι αυτή που προκύκπτει από 
τα στοιχεία του ∆ΣΑ. 
 

146 -Θεατρικών Σπουδών Αθήνας  
169 -Θεατρικών Σπουδών Πάτρας  
362 -Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου (Ναύπλιο)  
168 -Θεάτρου Θεσσαλονίκης  
Εντάσσονται στο ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β 
Θεµατική Ενότητα ήταν 1:45 
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159 -Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου 
Ασχολείται µε την µελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβληµάτων της, την 
ανάλυση των θεσµών, των κοινωνικών δοµών και του διαχρονικού και συγχρονικού 
µετασχηµατισµού τους, µε τελικό στόχο το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση 
της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 

342 -Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας Ιονίου (Κέρκυρα) 
Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
Το Τµήµα Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας είναι το µόνο Πανεπιστηµιακό Τµήµα στην 
Ελλάδα που καλύπτει τις αναφερόµενες στην ονοµασία του γνωστικές περιοχές καθώς 
εξειδικεύεται σε ζητήµατα Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας, Μουσειολογίας και γενικότερα 
της επιστήµης της Πληροφορίας. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος 1993-1994 και 
σκοπό έχει την άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών του σε όλους τους 
τοµείς που σχετίζονται µε την θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκµηρίων, των 
αντικειµένων µουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας και των πληροφοριακών 
συνόλων, σε συµβατική ή ψηφιακή µορφή, καθώς και µε την δηµιουργία, οργάνωση, 
ταξινόµηση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού ή άλλης µορφής 
υλικού και πληροφοριών. 
Απώτερος σκοπός είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που είναι απαραίτητο για 
την στελέχωση των πάσης φύσεως, δηµόσιων και ιδιωτικών, βιβλιοθηκών, αρχειακών 
υπηρεσιών, µουσείων, κέντρων τεκµηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Πέραν των 
ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων το Τµήµα παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις γενικής 
παιδείας και γνώσεις πληροφορικής, που θεωρούνται απαραίτητες για την συγκρότηση 
επιστηµόνων ικανών να κατανοήσουν και να χρησιµοποιήσουν σωστά τις εξειδικευµένες 
γνώσεις τους, τόσο ως επαγγελµατίες, όσο και ως ερευνητές σε σχετικούς επιστηµονικούς 
τοµείς. 
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355 -∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά 
179 -∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου 
Για τους αποφοίτους του Τµήµατος ∆ΕΣ ανοίγεται ένα ευρύ φάσµα επιλογών στην 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί 
Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα για τους αποφοίτους του Τµήµατος πεδία απασχόλησης συνιστούν µεταξύ άλλων: 
τα Όργανα ∆ιεθνών Οργανισµών  
τα Όργανα της ΕΕ 
η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οι Οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και διεθνή χώρο 

τα ΜΜΕ 
τα Όργανα άλλων Ευρωπαικών Οργανισµών. 

Πολλοί ενδιαφερόµενοι για το διπλωµατικό σώµα προτιµούν αυτά τα τµήµατα. Nα 
διευκρινίσουµε ότι στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία µπορούν να εισαχθούν όλοι οι πτυχιούχοι 
πανεπιστηµίου εφόσον περάσουν µε επιτυχία τα έξι µαθήµατα των εξετάσεων. Όµως , οι 
απόφοιτοι των τµηµάτων αυτών έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων, διότι 
στο πρόγραµµα των σπουδών τους περιλαµβάνονται τα µαθήµατα που εξετάζονται στις 
εξετάσεις της Ακαδηµίας 
Το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά και το Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Παντείου διαφέρουν στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του τµήµατος στον Πειραιά που 
επιλέγουν την κατεύθυνση «∆ιεθνής και Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Πυλώνας» εγγράφονται στο 
Οικονοµικό Επιµελητήριο, ενώ οι απόφοιτοι του Παντείου δεν έχουν αυτό το δικαίωµα. 
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123 -Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Αθήνας  
411 -Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)  
125 -Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Παντείου  
351 -Πολιτικής Επιστήµης Κρήτης (Ρέθυµνο)  
357 -Πολιτικών Επιστηµών Θεσσαλονίκης  
373 -Πολιτικών Επιστηµών Θράκης (Κοµοτηνή) 
Εντάσσονται στο ΠΕ 13 Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών. 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β 
Θεµατική Ενότητα ήταν 1:24 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

Πολιτική Επιστήµη 

Η πολιτική επιστήµη είναι ένας επιστηµονικός κλάδος σπουδών όπου υπερτερούν οι γυναίκες, 
που αποτελούσαν 59% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Είναι ο κλάδος µε το υψηλότερο 
οικογενειακό εισόδηµα των γονέων των φοιτητών και το υψηλότερο ποσοστό φοιτητών 
που δεν έχουν καθόλου ή µικρό ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών κατά την 
είσοδο στο πανεπιστήµιο. Το ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές 
σπουδές είναι λίγο χαµηλότερο από τον γενικό µέσο όρο. 
Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων 
πολιτικής επιστήµης είναι το τρίτο χαµηλότερο µεταξύ των πτυχιούχων όλων των 
επιστηµονικών κλάδων, το ποσοστό ανεργίας τους πολύ υψηλό, αν και περισσότεροι από οκτώ 
στους δέκα αποφοίτους του κλάδου έχουν αποκτήσει 
εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Οι πτυχιούχοι της πολιτικής επιστήµης εµφανίζουν πολύ 
υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο ποσοστό απασχολουµένων στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας και ασήµαντο ποσοστό 
αυτοαπασχολουµένων. Από την άλλη, τα ποσοστά των σταθερά και πλήρως απασχολούµενων 
µισθωτών και συµβασιούχων έργου σε έναν εργοδότη είναι υψηλά. Οι απόφοιτοι του κλάδου 
απολαµβάνουν ως µισθωτοί και συµβασιούχοι έργου µεσαίες αποδοχές, ενώ, µεταξύ των 
τελευταίων, λίγο περισσότεροι από επτά στους 
δέκα δηλώνουν ότι οι επαγγελµατικές προοπτικές στην τρέχουσα εργασία τους είναι θετικές. 
Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την 
αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης 
στους κλάδους της δηµόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης, των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών, του εµπορίου και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων και των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
όπου απασχολούνται 79% των πτυχιούχων των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση των 
αποφοίτων πολιτικής επιστήµης είναι πάρα πολύ υψηλή. Ανέρχεται σε 39% του 
συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 63% των µισθωτών και 
συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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181 -Μεσογειακών Σπουδών Αιγαίου (Ρόδος) 
* Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.∆. 316 (ΦΕΚ, αρ. 
φύλλο  223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την 
αρχαία και νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισµό, τις οικονοµικές και πολιτικές δοµές των 
χωρών της Μεσογείου, µε έµφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο». 
Το τµήµα βγάζει αποφοίτους που γνωρίζουν καλά τις γλώσσες χωρών της Μεσογείου π.χ. 
τουρκικά, εβραϊκά, αραβικά κ.ά. Μπορούν να επιδιώξουν την απορρόφησή τους στο 
διπλωµατικό σώµα, σε διεθνείς οργανισµούς, πολυεθνικές εταιρείες κτλ. 

 

348 -Κοινωνιολογίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)  
149 -Κοινωνιολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
126 -Κοινωνιολογίας Παντείου 
Μεγάλη ανεργία και ετεροαπασχόληση  
Η επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τµηµάτων Κοινωνιολογίας 
προσδιορίζεται στο ΦΕΚ: 199Α/2009 
H Κοινωνιολόγοι διορίζονται και ως Εκπαιδευτικοί στο κλάδο ΠΕ10 
Στο κλάδο ΠΕ10 συµµετέχουν οι έχοντες: Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής  ή 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή 
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής [ΦΕΚ  ΑΣΕΠ 516Β/2008] 
Στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ 2009 [3Π/2008 ] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 
συµµετέχοντες  στη Β Θεµατική Ενότητα (περίπου 3%) 
 

167 -Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη)  
165 -Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να εργασθούν: α) στον δηµόσιο τοµέα και στην 
τοπική αυτοδιοίκηση, σε υπηρεσίες προγραµµατισµού, β) στον ιδιωτικό τοµέα, σε εταιρείες 
διαφήµισης, δηµοσκοπήσεων και έρευνας της αγοράς, γ) σε ευρύτερους χώρους 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, µουσεία, ινστιτούτα ερευνών, δ) ως καθηγητές στην 
εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ10.  
 

343 Κοινωνικής ∆ιοίκησης Θράκης 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Κοινωνικής ∆ιοίκησης Θράκης (ΑΕΙ) αποκτούν άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος κοινωνικού λειτουργού, κάτι που εξασφαλίζεται και από τα τµήµατα των ΤΕΙ 
της κοινωνικής εργασίας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα). 
Σύµφωνα µε το ιδρυτικό Π.∆. 304/94, το Tµήµα Kοινωνικής ∆ιοίκησης έχει ως αποστολή: 
    * Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήµη της κοινωνικής διοίκησης, της κοινωνικής 
πολιτικής και της κοινωνικής εργασίας, µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία 
και έρευνα. 
    * Nα παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την 
άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 
    * Nα συµβάλλει στην εµπέδωση του αισθήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης και στη 
βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών. 
    * Nα καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραµµατισµού µε προσανατολισµό την 
κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, ικανά να σχεδιάζουν, να εφαρµόζουν και να 
αξιολογούν προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής. 
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148 -Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Αθήνας  
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: 
Το Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, είναι ένα από τα νεότερα Τµήµατα του παλαιότερου και 
µεγαλύτερου Πανεπιστηµίου της χώρας. Άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 
1990-1991 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και 
έρευνας στο χώρο των επικοινωνιακών σπουδών στη χώρα. Τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια 
λειτουργεί και αναπτύσσεται και έχει τη χαρά να βλέπει ότι πολλοί από τους φοιτητές και 
φοιτήτριες του διαπρέπουν στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε 
άλλες δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισµού. 
Σήµερα, το Τµήµα µας στελεχώνουν περισσότεροι από σαράντα διδάσκοντες και ερευνητές, 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τοµείς διαφορετικούς µεταξύ τους, όπως οι σπουδές 
πολιτισµού, η πολιτική επιστήµη και η κοινωνιολογία, η νοµική επιστήµη, η ιστορία, η 
ψυχολογία, η ιστορία της τέχνης, η γλωσσολογία, οι νεοελληνικές σπουδές, οι νέες 
τεχνολογίες και οι εφαρµογές τους, η δηµοσιογραφία, η διαφήµιση, οι δηµόσιες σχέσεις, η 
θεωρία και η πρακτική των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Υποστηρίζαµε, ότι το πρόγραµµα 
των σπουδών του Τµήµατός µας προσφέρει µέσα από το διεπιστηµονικό χαρακτήρα του 
δυνατότητα στους φοιτητές του να ακονίζουν τις κρίσιµες και αναλυτικές ικανότητές τους 
και εξοπλίζει τους πτυχιούχους µε τις θεµελιώδεις και αµετάβλητες απαιτήσεις του 
επαγγέλµατος της επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, η σύνθεση του Τµήµατος αντανακλά το 
διεπιστηµονικό περίγραµµα του αντικειµένου της επικοινωνίας. 
153 -Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού Παντείου 
Στο site του τµήµατος αναφέρεται: [http://cmc.panteion.gr] 
To Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού, το πρώτο από τα Τµήµατα Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ σε ελληνικό ΑΕΙ, λειτουργεί από το 1990. Στις δύο σχεδόν δεκαετίες λειτουργίας του, 
συνέβαλε στην αναγνώριση της σηµασίας των δηµοσιογραφικών σπουδών, ανέπτυξε 
σηµαντική πολιτιστική δραστηριότητα, ενώ το εργαστήριο ∆ιαφήµισης και ∆ηµοσίων 
Σχέσεων αναγνωρίζεται από τους σηµαντικότερους επαγγελµατικούς και κλαδικούς φορείς 
του χώρου. 
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της φυσιογνωµίας του είναι η σύνδεση της θεωρίας µε την 
πράξη, και η ενασχόληση των φοιτητών µε ένα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων. Οι 
φοιτητές µας µαθαίνουν να εργάζονται οµαδικά, να συµµετέχουν µε ουσιαστικό λόγο και 
συνέπεια στην εκπαιδευτική διαδικασία, να ανταποκρίνονται µε επαγγελµατισµό στις 
απαιτήσεις των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, της διαφήµισης και του πολιτισµού. 
147 -∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης  
Το Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991 
(Π∆ 331/29-7-91). Από το Σεπτέµβριο του 2002 στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο 
στην οδό Εγνατίας 46. 
[http://www.jour.auth.gr ] 
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184 -Βαλκανικών Σπουδών ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 
Το τµήµα 
Το Τµήµα ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 1999 ως Τµήµα εξαρτώµενο από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µετά από απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. τον Ιούνιο του 
1997. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ, φύλλο αρ. 179, σκοπός του Τµήµατος είναι να καλλιεργεί και 
να προάγει την επιστηµονική έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευµα, 
τη γλώσσα και λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονοµία, τις κοινωνικές και 
πολιτικές δοµές και τον πολιτισµό των Βαλκανικών Λαών, να προάγει τις διαθρησκειακές και 
διαπολιτισµικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισµού γενικότερα µε τους λαούς της 
Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου κατά τρόπο που να ευνοούν 
την καλή γειτονία και την επικοινωνία, καθώς επίσης να παρέχει στη δηµόσια διοίκηση 
τεκµηριωµένες πληροφορίες και επιστηµονικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούν 
αποτελεσµατικότερη τη συνεργασία της µε τις όµορες βαλκανικές χώρες, τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου 
Επαγγελµατικές Προοπτικές 
Tο άνοιγµα πολλών ελληνικών εταιρειών στα Βαλκάνια δίνει µια καλή προοπτική 
απασχόλησης στους αποφοίτους αυτών των τµηµάτων, ως στελέχη επιχειρήσεων σε θέσεις 
τις οποίες θα µπορούν να καταλάβουν µε µεγάλες προοπτικές εάν έχουν κάνει και 
µεταπτυχιακές σπουδές στα οικονοµικά (ή στην πληροφορική). Επίσης, οι απόφοιτοι των 
παραπάνω σχολών µπορούν να εισαχθούν στο ∆ιπλωµατικό Σώµα (ύστερα φυσικά από 
επιτυχή εισαγωγή στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία), ενώ µπορούν να απασχοληθούν σε δηµόσιες 
επιχειρήσεις και σε διεθνείς οργανισµούς. 

 

192 -Σλαβικών Σπουδών ΑΘΗΝΑΣ 
Οι Σλαβικές Σπουδές αφορούν, σύµφωνα και µε τo Π.∆. ίδρυσης του Τµήµατος, τη 
Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισµό των Σλαβικών λαών.Το Τµήµα 
Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ περιλαµβάνει τρεις 
κατευθύνσεις: Ανατολικών, ∆υτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. Το πτυχίο που 
χορηγεί το Τµήµα είναι ενιαίο και για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται η 
κατεύθυνση) και έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα. Για την απόκτηση του πτυχίου οι 
φοιτητές οφείλουν να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων. Στο τρίτο εξάµηνο οι 
φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση που επιθυµούν. Στα δύο πρώτα εξάµηνα το 
πρόγραµµα σπουδών είναι ενιαίο και δίνεται έµφαση στη Ρωσική γλώσσα. Από τα 
επόµενα εξάµηνα οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά µία από τις προσφερόµενες 
γλώσσες, οι οποίες στην πρώτη φάση είναι κατ’ αλφαβητική σειρά οι ακόλουθες: 
Βουλγαρική, Ουκρανική, Πολωνική, Σερβική/Κροατική και Τσεχική. 
Στο όγδοο εξάµηνο σπουδών οι φοιτητές υποβάλλουν προς κρίση διπλωµατική 
εργασία σε µάθηµα επιλογής τους. 
 

188 -Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Αθήνας 
∆εν λειτουργεί το σκέλος των Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Το τµήµα παρέχει 
µόνο τουρκικές σπουδές. 
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171 -Φιλοσοφ. Παιδ. και Ψυχολ. (Προγ. Ψυχολ.) Αθήνας 
172 -Ψυχολογίας Θεσσαλονίκης  
151 -Ψυχολογίας Κρήτης (Ρέθυµνο)  
170 -Ψυχολογίας Παντείου 
Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 
Ψυχολογία  
Η ψυχολογία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούµενο επιστηµονικό κλάδο σπουδών. Οι γυναίκες 
αποτελούσαν 87% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς µε µεσαίο 
εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδηµα γονέων των φοιτητών και σχετικά µικρή 
καθυστέρηση των τελευταίων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. 
Αξιοσηµείωτα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η ισχυρή προτίµηση των φοιτητών του 
για το Τµήµα σπουδών πριν από την είσοδο στο πανεπιστήµιο, το πολύ υψηλό ποσοστό 
αριστούχων και το τεράστιο ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές και το 
οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο µεταξύ όλων των επιστηµονικών κλάδων σπουδών. Συγκεκριµένα, 
5-7 έτη µετά την αποφοίτηση, δύο στους τρεις πτυχιούχους ψυχολογίας έχουν πραγµατοποιήσει ή 
πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές. Πέντε έως επτά έτη µετά την αποφοίτηση, το ποσοστό 
απασχόλησης των πτυχιούχων ψυχολογίας βρίσκεται κοντά στον γενικό µέσο όρο, ενώ η συντριπτική 
πλειονότητα τους έχει αποκτήσει εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Ο κλάδος έχει υψηλότερα του 
µέσου όρου ποσοστά απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα και αυτοαπασχόλησης µεταξύ των 
αποφοίτων και χαµηλότερες από τον µέσο όρο αποδοχές µισθωτών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός 
ότι το σύνολο σχεδόν των απασχολούµενων αποφοίτων δηλώνει ότι έχει θετικές προοπτικές 
επαγγελµατικής εξέλιξης.  
Ο βαθµός και η ποιότητα επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση 
υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της 
υγείας και κοινωνικής µέριµνας και της εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 78% των πτυχιούχων 
ψυχολογίας των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά περιορισµένη. 
Ανέρχεται σε 9% του συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 20% των 
µισθωτών κα ισυµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 



http://sep4u.gr  

 

11/6/2012 10:41:43 πμ                                                                   15                                               Καλοδήμος Δημ.                               

Το Επάγγελµα του Ψυχολόγου 

 

Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα: 

Απαιτείται η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλµατος του Ψυχολόγου, για την «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» 

άσκησή του. ∆ιαφορετικώς, ασκείται παρανόµως, από «αναρµόδια ή ατελώς µορφωµένα άτοµα». 

«Η άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ 

αυτό, που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του 

επαγγέλµατός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συµπεριφορά του ανθρώπου και 

εργάζεται µε τις καθιερωµένες αρχές και µεθόδους της Επιστήµης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση 

και βελτίωσή τους». 

Με βάση τις διατάξεις τής κειµένης νοµοθεσίας [Νόµος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για 

την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 27 του νόµου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη 

του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για 

την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόµενος»: «Να έχει 

πτυχίο σπουδών Τµήµατος Ψυχολογίας». 

Πτυχίο σπουδών Τµήµατος Ψυχολογίας στην Ελλάδα παρέχουν τα: 

• Τµήµα Ψυχολογίας τού Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• Τµήµα Ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

• Τµήµα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 

• Πρόγραµµα Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών]. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τµήµα ∆΄. Αριθµός Απόφασης: 4026/2008/31.12.2008. 
που αφορά τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του 
ψυχολόγου: http://www.psy.gr/first.php?mid=14&subid=15&ssid=5&id=13718 

πηγή:http://www.psy.gr/ 

http://www.gpsa.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=9  
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας 

http://psychology.gr.tripod.com/psychologist.htm 
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385 -ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ -ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  

Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά µαθήµατα "ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 

 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ∆ΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ -ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  

Για το τµήµα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό µάθηµα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". 

 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΣΚΤ)  
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Κοινές Σχολές 1ου και 2ου Πεδίου 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (2) 
174 -Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Μπορεί να ενταχθούν στα ΠΕ71, ΠΕ72 , ΠΕ10 
Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης» 
1. Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008: 
«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα 
διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του συνιστώµενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών 
Ενηλίκων). Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση ή 
απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης 
και επιµόρφωσης ενηλίκων πολιτών µε ή χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που σχεδιάζονται και εκπονούνται από τη Γενική Γραµµατεία ∆ια βίου Μάθησης ή 
από οποιονδήποτε άλλο επίσηµο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη σχεδιασµού και 
εκπόνησης ανάλογων προγραµµάτων». 
Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες». 
Σύµφωνα µε το Νόµο 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008: 
«Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά 
προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό του συνιστώµενου κλάδου ΠΕ 71 
(∆ασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ). Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 
τοποθετούνται µε διορισµό, µετάθεση ή απόσπαση σε δηµοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τµήµατα 
ένταξης των δηµοτικών σχολείων, σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης, παροχής 
διδασκαλίας στο σπίτι και µε απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 
Επίσης όταν συµπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, µπορούν να 
τοποθετηθούν µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕ∆∆Υ». 
Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων της περ. ι΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του 
ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄). Στο τελευταίο ΑΣΕΠ [2009] αντιστοιχούσε 1 θέση ανά 35 
συµµετέχοντες 
 

187 -Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου (Κόρινθος) 
Ίδιο όνοµα µε τµήµα του ΑΠΘ αλλά διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών και διαφορετικά 
επαγγελµατικά δικαιώµατα,  
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Γυµναστές(5) 
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)  
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓ. ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  

Για τα τµήµατα αυτά απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσµατα "∆ΡΟΜΟΣ 
400 µ. για αγόρια ή 200 µ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 
4 κ. για κορίτσια" και "50 µ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ". 
ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β Θεµατική Ενότητα: 
2007: 1/83 
2009: 1/124 [3Π/2008] 

Φυσική Αγωγή –Αθλητισµός 

Στα αποτελέσµατα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000  έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δηµοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται: 

 

Η φυσική αγωγή και ο αθλητισµός είναι ένας µικτός ως προς το φύλο των φοιτητών 

επιστηµονικός κλάδος σπουδών, όπου οι γυναίκες αποτελούσαν 55% των αποφοίτων των ετών 

1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς µε το σχετικά χαµηλότερο οικογενειακό εισόδηµα των 

γονέων των φοιτητών, που εκδηλώνουν ισχυρή προτίµηση για το Τµήµα σπουδών τους πριν 

από την είσοδο στο πανεπιστήµιο, αλλά αποφοιτούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό (48%) µε βαθµό 

πτυχίου «καλώς». Το ποσοστό αποφοίτων που πραγµατοποιεί µεταπτυχιακές σπουδές είναι το 

χαµηλότερο µεταξύ όλων των επιστηµονικών κλάδων σπουδών. Πέντε έως επτά έτη µετά την 

αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων φυσικής αγωγής και αθλητισµού είναι 

λίγο υψηλότερο από τον γενικό µέσο όρο, το ποσοστό ανεργία ισούται µε αυτόν, αλλά µόνο 

75% των πτυχιούχων έχουν αποκτήσει εµπειρία σηµαντικής απασχόλησης. Οι απασχολούµενοι 

απόφοιτοι του κλάδου είναι µοιρασµένοι µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, ενώ το ποσοστό 

αυτοαπασχολουµένων είναι χαµηλό και ανέρχεται στο µισό του γενικού µέσου όρου. 

Χαρακτηριστικά της µισθωτής απασχόλησης στον κλάδο είναι η υψηλή συχνότητα προσωρινών 

συµβάσεων εργασίας, µερικής απασχόλησης και χαµηλών αποδοχών και τα σχετικά πολύ 

χαµηλά ποσοστά µισθωτών και συµβασιούχων έργου που δηλώνουν ότι έχουν θετικές 

προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης στην τρέχουσα εργασία τους. Ο βαθµός και η ποιότητα 

επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη µετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από 

τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της εκπαίδευσης, της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, των εκµισθώσεων και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

και της δηµόσιας διοίκησης, όπου βρέθηκαν να απασχολούνται 81% των πτυχιούχων των ετών 

1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι πολύ υψηλή. Ανέρχεται σε 44% του 

συνόλου των απασχολουµένων (επαγγελµατική κατανοµή) και σε 32%των µισθωτών και 

συµβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειµένου εργασίας-σπουδών). 
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Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου 

178 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
Έχει δύο (2) κατευθύνσεις: 1) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 
2) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής ∆ασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει 
τις εµφάσεις: α) Αυτισµού, β) Μαθησιακών δυσκολιών, γ) Νοητικής υστέρησης, δ) 
Προβλήµατα ακοής, και ε) Προβλήµατα όρασης. Οι ∆άσκαλοι εντάσσονται στο ΠΕ71 
ΕΑΕ και οι Νηπιαγωγοί στο ΠΕ61 ΕΑΕ. 
∆ιορίζονται σε ειδικά σχολεία ΣΜΕΑ , ΕΕΕΚ και ΚΕ∆Υ 
∆εν εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι ούτε στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. 

∆άσκαλοι (9) 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)  
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΠΑΙ∆/ΚΟ ∆ΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [2Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων 
στη Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:1 
Μέχρι και το 2010 κανένας αδιόριστος! 
Στο τελευταίο ΑΣΕΠ [2Π/2008] από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά 
να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων .   Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν 
µόνο 2.310 υποψήφιοι και από αυτούς µόνο 962 είναι τελικά οι δάσκαλοι που 
περιλαµβάνονται στον προσωρινό πίνακα διοριστέων και έµειναν 1.158 θέσεις κενές. 
Βέβαια και αυτή που έγραψαν κάτω από τη βάση διορίστηκαν από τον Ενιαίο Πίνακα. 
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Νηπιαγωγοί (9) 
154 -ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  
134 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
160 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)  
162 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟ∆ΟΣ)  
166 -ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
158 -ΠΑΙ∆/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
156 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
136 -ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΑΤΡΑΣ  
341 -ΠΑΙ∆. ΝΗΠΙΑΓ. ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)  
Εντάσσονται στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων 
στη Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:12 

Μουσικοί (4) 
407 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  
408 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
406 -ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
409 -ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)  
 

173 -ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
Οι απόφοιτοι του τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης από 
το 2008 εντάσσονται στο Π.Ε. 33, (Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της 
Επιστήµης). (ΑΣΕΠ 3Π/2008/ ΦΕΚ 516/2008). ∆εν εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 
Φιλολόγων. (ΑΣΕΠ/2Π/2008/ΦΕΚ 515/2008) 
Στο τελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ [3Π/2008] η αναλογία θέσεων / Συµµετεχόντων 
στη Β Θεµατική Ενότητα ήταν 1:14 
 

163 -Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Κινηµατογράφου είναι 5ετές. 
Το  Τµήµα Κινηµατογράφου ιδρύθηκε το 2004 µε το ΦΕΚ 138Α/2004. 
«Το Τµήµα Κινηµατογράφου να καλλιεργεί καινά προάγει την κινηµατογραφική τέχνη, στο 
πλαίσιο µιας ευρύτερης οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη 
έρευνα και διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές τα εφόδια που εξασφαλίζουν την 
κατάρτιση τους για την καλλιτεχνική, επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και 
εξέλιξη. Ειδικότερα το Τµήµα: 
αα) καλλιεργεί και προάγει την τέχνη του κινηµατογράφου, ως και τη συνάφεια µε τις τέχνες 
της εικόνας και του ήχου, 
ββ) προωθεί τη διδασκαλία του κινηµατογράφου στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, 
γγ) αναβαθµίζει το πολιτιστικό επίπεδο του κινηµατογραφικού επαγγέλµατος, 
δδ) δηµιουργεί πλήρως καταρτισµένους επαγγελµατίες ικανούς να συµβάλλουν στην 
αναβάθµιση της κινηµατογραφικής παραγωγής, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόµενες 
ανάγκες σε επιστηµονικά ειδικευµένα στελέχη στη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο 
του οπτικοακουστικού προϊόντος. 
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Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 4ου Πεδίου 

 

354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)  

Στο site του Τµήµατος αναφέρεται: 
To Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) ιδρύθηκε το 2000. 

Από τον Ιανουάριο του 2002, το Τ.Π.Τ.Ε. συµπεριλαµβάνεται, µετά από απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας, στα τµήµατα εκείνα που το πρόγραµµα σπουδών τους αφορά στην 
επιστήµη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος 
µπορούν να πάρουν µέρος στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ΠΕ 
πληροφορικών στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Επίσης, από το 2009, οι 
απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να διορίζονται ως πληροφορικοί στη δηµόσια εκπαίδευση 
(ΠΕ 19). Εκκρεµεί η µετονοµασία του Τµήµατος σε Τµήµα Πολιτισµικής Πληροφορικής 
(Cultural Informatics), η οποία έχει εγκριθεί ήδη από το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας. 
Η Πολιτισµική Πληροφορική εστιάζει στις µεθόδους και στις τεχνικές µε τις οποίες η 
ψηφιακή τεχνολογία αναπαριστά και αναδιαµορφώνει τη µορφή και τη δοµή του 
πολιτισµικού περιεχοµένου. Στη σηµερινή συγκυρία του διαδικτυακού κόσµου το 
πολιτισµικό περιεχόµενο µεταλλάσσεται σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόµενο, εισάγοντας 
έτσι τον όρο του «Ψηφιακού Πολιτισµού». 
Με βάση αυτό το δεδοµένο, το Τµήµα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστηµονικού δυναµικού 
και στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ψηφιακού Πολιτισµού, 
συνδυάζοντας τη δηµιουργική παραγωγή ποιοτικού Πολιτιστικού Περιεχοµένου µε τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής (Τ.Π.) και Πολυµέσων (Multimedia). Οι τεχνολογίες αυτές 
συνεργάζονται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση-επεξεργασία, 
παραγωγή και τέλος παρουσίαση-προβολή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχοµένου. Σε 
παγκόσµιο επίπεδο, διαµορφώνεται ένα νέο και ταυτόχρονα καινοτόµο δυναµικό 
περιβάλλον, όπου οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά 
τόσο στην ανάλυση, µελέτη και προβολή του Πολιτισµού, όσο και στη δηµιουργία 
καινούργιων πολιτισµικών τάσεων. Μία βασική παράµετρος αυτής της διαδικασίας αφορά 
στην κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι µε το Ψηφιακό 
Πολιτιστικό Περιεχόµενο. Όσο πιο αποδοτική είναι η οργάνωση της πολιτιστικής 
πληροφορίας τόσο πιο εύκολη πρόσβαση έχει κάποιος σ’ αυτή. Από την άλλη µεριά, οι Τ.Π. 
έχουν αναπτύξει µία πλειάδα τεχνικών και µεθόδων, κυρίως µε τη µορφή Πολυµέσων, οι 
οποίες µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 4ου Πεδίου 

367 -ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)  

Σύµφωνα µε το νόµο 3255/2004: 
Σκοπός του  Τµήµατος Τεχνών Ήχου και Εικόνας: 
αα) να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση, µέσω της διδασκαλίας και 
της έρευνας των εφαρµογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο 
χώρο της Τέχνης και της µαζικής επικοινωνίας, 
ββ) να παρέχει στους φοιτητές: α) την επιστηµονική έρευνα των εφαρµογών της 
σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, β) τις 
καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρµογές των οπτικοα-κουστικών µέσων και γ) τη 
διδασκαλία των νέων µορφών οπτικοακουστικής έκφρασης, 
γγ) πεδίο επαγγελµατικής απασχόλησης των πτυχιούχων θα είναι: α) οι επαγγελµατικοί 
χώροι οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες 
παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασµού και παραγωγής 
ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασµού και παραγωγής video -games, 
εταιρείες ανάπτυξης οπτικοα-κουστικών συστηµάτων κ.λπ.), β) ο ελεύθερος χώρος 
καλλιτεχνικής έκφρασης µέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασµών τους και γ) οι 
σχετικοί τοµείς της γενικής και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

 

368 -∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)  

Με βάση τη δοµή και τους στόχους του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος 
και Νέων Τεχνολογιών (∆.Π.Π.Ν.Τ.), οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε 
ένα µεγάλο φάσµα επαγγελµατικών και ερευνητικών τοµέων µε προφανή κοινωνικά και 
οικονοµικά οφέλη. 
Έτσι, οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν σε: 

∆ηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση 
προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισµού. 

Φορείς και Οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για τον τουρισµό και τη 
διαφήµιση, καθώς και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισµικής διαχείρισης. 

Υπουργεία και Οργανισµούς του ∆ηµοσίου µε αντικείµενο την οργάνωση, διαχείριση και 
ανάδειξη µουσείων και µνηµείων. 

Οργανισµούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντικείµενο τη διαµόρφωση 
πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισµό. 

Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισµούς µε έµφαση στο 
σχεδιασµό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών. 

Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία). 
Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τον πολιτισµό και τις νέες 

τεχνολογίες. 
Εταιρείες παραγωγής πολυµέσων µε έµφαση στην προβολή της πολιτισµικής κληρονοµιάς 

(3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο ∆ιαδίκτυο-Internet) και εταιρείες διαχείρισης 
µουσικών, κινηµατογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

Εθνικούς και διεθνείς φορείς και Οργανισµούς για την προβολή και διαχείριση της 
Πολιτισµικής Κληρονοµιάς. 

Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης. 
Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα) και φορείς παραγωγής 

στελεχών έρευνας σε τοµείς πολιτισµού. 
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Κοινές Σχολές ΑΕΙ 1ου και 5ου Πεδίου 
124 -∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 169/97 (ΦΕΚ 145/8.7.1997/τ.Α΄) το Τµήµα 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών  
Επιστηµών χορηγεί ενιαίο πτυχίο δύο κατευθύνσεων: α) της  
∆ηµόσιας  Οικονοµικής και β) των  ∆ηµοσίων Θεσµών. Έχουν θεσµοθετηθεί τέσσερις 
τοµείς:  ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οικονοµίας,  ∆ιοικητικής Επιστήµης και   
Φορολογίας και Ελεγκτικής. Από τους Τοµείς αυτούς αυτοδύναµα λειτουργούν  
οι δύο πρώτοι.   
Επαγγελµατικές προοπτικές: Οι απόφοιτοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
µπορούν να στελεχώσουν µε τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη φοίτηση τους στο 
Τµήµα, όλους τους τοµείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (δηµόσια διοίκηση, νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα, τοπική αυτοδιοίκηση). 
Επίσης οι απόφοιτοί του στελεχώνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως διοικητικά στελέχη, 
ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί, εφοριακοί και πολλοί σταδιοδροµούν ως επιχειρηµατίες. 
Σύµφωνα µε  το Ν.2515/97 (ΦΕΚ 154/25.7.1997/τ.Α΄) όλοι οι  
πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου (κοινό Τµήµα του 1ου και 
5ου Πεδίου) εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο . 
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176 - Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Το Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( Β.Σ.Α.Σ ) του 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, είναι ένα 
διεπιστηµονικό Τµήµα. Ιδρύθηκε µε το Π.∆. 363/20-9-96 και δέχτηκε τους πρώτους 
φοιτητές το Σεπτέµβριο του 1998. Ο τρόπος εισαγωγής και ο αριθµός των κατ έτος 
εισακτέων ορίζεται µε τις κείµενες διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το Τµήµα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύµφωνα µε το ιδρυτικό 
του διάταγµα, έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για 
την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισµό των Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών χωρών και να µελετά και να αναπτύσσει τις οικονοµικές, κοινωνικές και 
πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα» (Π.∆. 363/1996, Άρθρο 1). 
Η αποστολή αυτή, µε κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τµήµα 
(Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), περιλαµβάνει τρία σκέλη: 
Α) Την επιστηµονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονοµικό χώρο που περιλαµβάνει 
τις οικονοµικές και νοµικές επιστήµες. 
Β) Την επιστηµονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο που περιλαµβάνει 
τις κοινωνικές, πολιτισµικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήµες. 
Γ) Την διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε 
πανεπιστηµιακό επίπεδο. 
Στόχος του Τµήµατος, έτσι όπως ορίζεται από το ιδρυτικό του διάταγµα, είναι η 
οργάνωση µεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστηµόνων µε 
εξειδικευµένες γνώσεις σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος, 
απονέµοντας τίτλους µέχρι και διδακτορικό δίπλωµα. 
 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
  
 Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τµήµατος κατά την 
διάρκεια των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής: 
Α) Βασικές γνώσεις οικονοµίας, δικαίου και κοινωνικών επιστηµών. 
Β) Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις µίας 
ακόµα  Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής  γλώσσας. 
Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονοµικής ιστορίας, των πολιτισµικών διαφορών και 
των σύγχρονων οικονοµικο-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 
∆) Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήµατα της 
διαπολιτισµικής επικοινωνίας, προσαρµοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας. 
Ε) Γνώση των επιστηµονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέµατα που αφορούν την 
ανάλυση του σύγχρονου οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες 
των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 
ΣΤ) Εξειδικευµένες οικονοµικές, τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές γνώσεις για την 
επιχειρηµατική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο της Βαλκανικής, της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 
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Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν στο δηµόσιο και στον 
ιδιωτικό τοµέα και σε διεθνείς οργανισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
Εξωτερικό. Ειδικότερα µπορούν να απασχοληθούν: 
Α) Σε δηµόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύµβουλοι και 
εµπειρογνώµονες. 
Β) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και 
της Εγγύς Ανατολής. 
Γ) Στο ∆ιπλωµατικό Σώµα ως µορφωτικοί και οικονοµικοί ακόλουθοι, 
εµπειρογνώµονες. 
∆) Σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε µη 
Κυβερνητικούς Οργανισµούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης των 
Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική. 
Ε) Σε ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 
ΣΤ) Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία µαθηµάτων της 
ειδικότητάς τους. 
 

 

Σχολές ειδικής Αγωγής 
174 -Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 
Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες». 
178 -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)  
Έχει δύο (2) κατευθύνσεις: 1) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού και 
2) κατεύθυνση µε πτυχίο Ειδικής Αγωγής ∆ασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει 
τις εµφάσεις: α) Αυτισµού, β) Μαθησιακών δυσκολιών, γ) Νοητικής υστέρησης, δ) 
Προβλήµατα ακοής, και ε) Προβλήµατα όρασης. Οι ∆άσκαλοι εντάσσονται στο ΠΕ71 
ΕΑΕ και οι Νηπιαγωγοί στο ΠΕ61 ΕΑΕ. 
∆ιορίζονται σε ειδικά σχολεία ΣΜΕΑ , ΕΕΕΚ και ΚΕ∆Υ 
∆εν εντάσσονται στο ΠΕ70 ∆άσκαλοι ούτε στο ΠΕ60 Νηπιαγωγοί. 
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ΤΕΙ 
599 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ   
601 -ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   
Επαγγελµατικά δικαιώµατα 
Π.∆. 385/1989 (Φ.Ε.Κ. 169/16-6-89/τ.Α'.) 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές 
και τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται επαγγελµατικά είτε αυτοδύναµα είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, µε τη µελέτη, έρευνα και 
εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών 
όλων των ειδών δηλαδή: Εθνική - Κεντρικές (Βουλής κ.λ.π.), Ακαδηµαϊκές 
(Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Σχολικές), Λαϊκές (∆ηµοτικές κοινοτικές κ.λ.π.), Ειδικής 
έρευνας, Κέντρα τεκµηρίωσης. 
Αντικείµενο της απασχόλησής τους είναι: 
α) Ο καθορισµός των στόχων της βιβλιοθηκονοµίας. 
β) Ο σχεδιασµός, η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης. 
γ) Η επιλογή και η πρόσκτηση του κατάλληλου υλικού (βιβλία, περιοδικά, χάρτες, µη 
έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό κ.λ.π.). 
δ) Η οργάνωση του υλικού για χρήση δηλαδή η καταλογογράφηση, η ταξινόµηση και 
η ευρετηρίασή του. 
ε) Η εξυπηρέτηση των χρηστών της βιβλιοθήκης, µέσα από την πληροφοριακή 
εργασία, µε τη σύνταξη βιβλιογραφιών, επιτοµών, ευρετηρίων κ.λ.π. 
στ) Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οµιλιών και η 
παρουσίαση βιβλίων, ανάλογα µε το είδος και τους στόχους της βιβλιοθήκης. 
ζ) Η παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και σε άλλους χώρους εκτός 
βιβλιοθήκης, όπως νοσοκοµεία, παιδικούς σταθµούς, εργοστάσια. 
η) Η συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες και κέντρα τεκµηρίωσης, σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο. 
θ) Η αναζήτηση πληροφοριών και η εξυπηρέτηση των χρηστών µέσα από τράπεζες 
πληροφοριών και βάσει δεδοµένων, στον εθνικό και διεθνή χώρο. 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελµατικά 
αντικείµενα που δεν κατονοµάζονται ρητά παραπάνω και που θα προκύπτουν από 
την εξέλιξη της Επιστήµης της Βιβλιοθηκονοµίας και της Τεκµηρίωσης. 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Μπορούν ακόµα να απασχοληθούν ως µέλη 
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος ασκούν το επάγγελµα, στο πλαίσιο των παραπάνω 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, µε την απόκτηση του πτυχίου τους. 
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661 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ   
643 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)   
641 -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ   
Τα Τµήµατα Κοινωνικής Εργασίας  παρέχουν προπτυχιακή εκπαίδευση στην κοινωνική 
εργασία, η οποία θεσµικά αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού. 
Βασικός σκοπός της κοινωνικής εργασίας ανά τον κόσµο είναι να διευκολύνει την κοινωνική 
ενσωµάτωση περιθωριοποιηµένων, αποκλεισµένων και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που 
βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. 
Στην Ελλάδα το επάγγελµα του κοινωνικού λειτουργού και ο εφαρµοσµένος επιστηµονικός 
κλάδος της κοινωνικής εργασίας είναι θεσµικά κατοχυρωµένα (Ν.∆.4018/1959, Π.∆. 
50/ΦΕΚ23, τ. Α, 26.1.1998, Π.∆. 23(2)/20.1.1992).  
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν σ΄ ένα ευρύτατο φάσµα υπηρεσιών 
του δηµόσιου, του ιδιωτικού, του µη κυβερνητικού, του εθελοντικού και του 
εκκλησιαστικού τοµέα. Ενδεικτικά, εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων, στα ΚΑΠΗ, 
στο Πρόγραµµα βοήθεια στο σπίτι, σε Νοµαρχιακές ∆ιευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, σε 
Φορείς Παιδικής Προστασίας, σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας - Ψυχικής Υγείας, σε Κέντρα 
Αποκατάστασης Αναπήρων, σε Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε 
υπηρεσίες του ΟΑΕ∆, σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες 
Φυλακών, σε Υπηρεσίες για Μετανάστες - Πρόσφυγες κ.ά. 
[Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο site του ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας ] 

 

743-ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 
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748 -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)   
Το Τµήµα «Προστασία και Συντήρηση Πολιτισµικής Κληρονοµιάς» του Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ιονίων Νήσων, µε έδρα τη Ζάκυνθο, έχει ως αντικείµενο τόσο την 
παροχή των απαιτούµενων θεωρητικών γνώσεων µε στόχο την αναγνώριση και διαχείριση 
της πολιτισµικής κληρονοµιάς του παρελθόντος, όσο και των απαραίτητων τεχνολογικών 
γνώσεων για την αποκατάσταση και προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ανωτέρω 
θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασµό µε τις πρακτικές εφαρµογές στους χώρους των πλήρως 
εξοπλισµένων επιστηµονικών εργαστηρίων, διαµορφώνουν πτυχιούχους µε ολοκληρωµένο 
επιστηµονικό υπόβαθρο και ευρύτερη παιδεία σε θέµατα πολιτισµικής κληρονοµιάς, 
εντοπισµού και ερµηνείας αφ’ενός και ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης αφ’ετέρου. 
Το Τµήµα έτσι παρέχει : 
Σε βάθος θεωρητική παιδεία σε θέµατα Τέχνης και Πολιτισµού, προκειµένου οι απόφοιτοι 
να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν την πολιτισµική κληρονοµιά, 
καθιστώντας την ζωντανό κοµµάτι της σηµερινής κοινωνίας. 
Συνδυασµένη καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, ώστε οι πτυχιούχοι, µε επιστηµονική 
κατάρτιση, να επεµβαίνουν για την αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων 
τέχνης. Μαθήµατα: 
Γενικές Αρχές Χηµείας 
Ιστορία Πολιτισµού Ι  
Ιστορία της Τέχνης Ι 
Αποτυπώσεις και τεκµηρίωση αντικειµένων και µνηµείων  
Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώµα Ι  
Αισθητική 
Γενικές αρχές και µεθοδολογία συντήρησης  
Ιστορία Πολιτισµού ΙΙ  
Ιστορία της Τέχνης ΙΙ  
Γενικές Αρχές Φυσικής  
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του Πολιτισµού και την Κοινωνιολογία 
Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώµα ΙΙ  
   
 

 

602 -ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)   

 
 

598 -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
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Κοινές Σχολές ΤΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου (5) 

 

690 -ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Το 2007, το Τµήµα µετονοµάζεται από "Βρεφονηπιοκοµίας"  σε "Τµήµα Προσχολικής 

Αγωγής". 

Το πτυχίο του τµήµατος δεν είναι πτυχίο νηπιαγωγού, αλλά βρεφονηπιοκόµου. Πτυχίο 

νηπιαγωγού δίνουν µόνο τα Ανώτατα Ιδρύµατα.  

Έχουν τα επαγγελµατικά  δικαιώµατα των Τµηµάτων Βρεφονηπιοκοµίας 

 

692 -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)   
694 -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 203/τ.Α΄ /23.12.1991 
1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε βάση τις εξειδικευµένες 
επιστηµονικές και παιδαγωγικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες: α) στη µελέτη, οργάνωση και λειτουργία 
Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών,  
β) στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι εγγραφής 
τους στο δηµοτικό σχολείο και  
γ) στη διδασκαλία και εφαρµογή της Βρεφονηπιοκοµίας.  
2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα 
Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθµούς του Ιδιωτικού και 
∆ηµοσίου τοµέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρµοδιότητας του ΥΠΕΠΘ 
(νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούµενοι στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες:  
α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο µηνών µέχρι της 
εγγραφής τους στο δηµοτικό σχολείο.  
β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών σταθµών.  
γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας που εµφανίζεται στο αντικείµενο 
της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήµης γενικότερα και του 
κλάδου της Βρεφονηπιοκοµίας ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
4. Εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς 
της ειδικότητάς τους σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. 
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύµφωνα 
µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν και σαν µέλη 
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. 
6. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας µε την απόκτηση του πτυχίου τους 
ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω δικαιωµάτων. 
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Κοινές Σχολές ΤΕΙ 1ου και 2ου Πεδίου 

 

524 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ)   
Το Τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ, ιδρύθηκε το 2003 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/17.09.2003) και 
άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 µε έδρα την 
πόλη του Πύργου. Αποστολή του Τµήµατος είναι η κάλυψη του γνωστικού 
αντικειµένου των σύγχρονων τεχνολογιών των Πληροφοριακών Συστηµάτων στα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του Τµήµατος καθορίζονται µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ' αριθµ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, τεύχος Α). 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις 
απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έτσι 
ώστε να: 
-Αναλύουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν εφαρµογές πολυµέσων. 
-Παράγουν προϊόντα όπως ταινίες, διαφηµιστικά, ντοκιµαντέρ, video clips και υλικά 
παρουσίασης 
-Επεξεργάζονται το παραγόµενο οπτικο-ακουστικό υλικό (post-production) 
-∆ηµιουργούν γραφικά υπολογιστών σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς επίσης και 
συνθετικές ταινίες (animation) 
-Αναπτύσσουν δικτυακές εφαρµογές και να διαχειρίζονται δικτυακούς ιστοτόπους. 
-Παράγουν ραδιο-τηλεοπτική εκποµπή µέσω διαδικτύου. 
-Έχουν την γραφιστική και σελιδοποιητική επιµέλεια και την προεκτυπωτική εποπτεία 
κάθε είδους εντύπου (εφηµερίδες, περιοδικά, αφίσες, διαφηµιστικά φυλλάδια, κλπ). 
-Έχουν την γραφιστική επιµέλεια ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας (newsletters, 
παρουσιάσεων κλπ). 
-Χειρίζονται ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης δηµοσιογραφικής ύλης που 
αυτοµατοποιούν ολόκληρη την ροή εργασίας µια εφηµερίδας. 
-Γνωρίζουν τον τρόπο επιτυχούς επικοινωνίας µε τον θεατή, ακροατή αναγνώστη. 
-Προγραµµατίζουν και να αυτοµατοποιούν την λειτουργία και την ροή των εργασιών 
στις µονάδες ΜΜΕ. 
-Εγκαθιστούν, χειρίζονται και προγραµµατίζουν εύρος υπολογιστικών συστηµάτων 
και περιφερειακών ήχου, εικόνας, βίντεο. 
 
 

696 -ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ)   
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Κοινές Σχολές ΤΕΙ 1ου και 5ου Πεδίου (2) 

 

730 -∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)   
741 -∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)   
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος καθορίζονται µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 287 (ΦΕΚ 257/23-10-2002 τ.Α ) και είναι τα παρακάτω: 
-Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και 
οργανισµών. 
-Σχεδιασµός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένων 
εκστρατειών ενηµέρωσης 
-Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας 
επιχειρήσεων, οργανισµών και ατόµων. 
-Συµµετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, 
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 
-Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δηµοσίου ενδιαφέροντος για την 
επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των 
εκθέσεων, των συνεδρίων, των ηµερίδων και λοιπών εκδηλώσεων. 
-Σχεδιασµός και εφαρµογή της παρουσίασης του φορέα (δηµόσιου, ιδιωτικού, µη 
κερδοσκοπικού) µε τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
-Συµµετοχή στο σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων έρευνας αγοράς, µε στόχο 
την διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή και την αποτίµηση των 
αποτελεσµάτων δράσεων και προγραµµάτων επικοινωνίας. 
-Συµµετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής 
επικοινωνίας. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τµήµατος µπορούν να απασχολούνται σε 
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Οι πτυχιούχοι 
του τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο 
των παραπάνω δικαιωµάτων. 
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ΑΣΕΠ: Αναλογία Θέσεων / Συµµετεχόντων στη Β Θεµατική Ενότητα 

Κλάδος 2007 % 2009 % 
ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1:32  3,1 1:39  2,6 
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1:17  5,9 1:32  3,1 
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1:11  9,1 1:17  5,9 
ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1:11  9,1 1:17  5,9 
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1:5 20,0 1:10 10,0 
ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1:18  5,6 1:35   2,9 
ΠΕ 11 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 1:83  1,2 1:124   0,8 
ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ 1:25  4,0 1:24   4,2 
ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. 1:1,2 83,3 1:2 50,0 
ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1:7 14,3 1:12   8,3 
ΠΕ 70 ∆ΑΣΚΑΛΩΝ 1:1,3 76,9 1:1 100 
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Κατηγοριοποίηση πανεπιστηµιακών τµηµάτων και µερικά αποτελέσµατα της µελέτης της καθ. Μ. 
Καραµεσίνη πάνω στα στοιχεία των Γραφείων ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίων για τους 
απόφοιτους των ετών 1998-2000 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ): 
 

Πίνακας Ε.1 

Κατηγορίες 
Ποσοστό 

εργαζόµενω
ν 

Σταθερ
ή 

εργασί
α 

Πλήρη 
απασχόληση 

Αντιστοιχί
αµε πτυχίο 

Ικανοποιµ 
µε εργασία 

Φιλολογία-Φιλοσοφία 81,9 44,1 61,8 58,0 51,9 

Θεολογία 71,5 78,3 86,0 58,4 50,8 

Επιστήµες Αγωγής 88,4 75,3 94,3 88,1 76,5 

Ψυχολογία 85,0 68,9 88,5 85,0 66,4 

Ιστορία-Αρχαιολογία 72,0 43,9 67,5 74,3 46,4 

Ξένες Γλώσσες 89,0 41,4 68,1 80,5 65,3 

Καλές Τέχνες 90,1 77,5 68,6 75,9 59,0 

Νοµική Επιστήµη 95,7 92,9 94,5 94,1 68,2 

Οικονοµική Επιστήµη 81,8 86,9 97,3 74,4 69,4 

Επιστήµες ∆ιοίκησης 84,9 92,1 98,2 76,2 70,7 

Πολιτική Επιστήµη 72,7 81,1 94,5 55,8 57,8 

Κοινωνιολογία-Κοινωνική 
Πολιτική-Ανθρωπολογία 

78,0 76,7 90,1 54,0 56,6 

Επιστήµες Επικοινωνίας 90,2 83,4 90,0 71,1 65,5 

Φυσική Αγωγή-Αθλητισµός 86,5 57,7 56,8 74,5 50,4 

 
 

 


